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BROŃ PALNA  

Oprócz broni białej, która była bronią podstawową, husaria miała do dyspozycji także 

broń palną (używaną powszechnie już od 1576r.). Można przy tym mówić o dwóch jej 

rodzajach: krótkiej i długiej. Ważne jednak w tym miejscu wydaje się podkreślenie 

jednej rzeczy. Długa broń palna nigdy nie była wożona przy koniu (o pewnym 

odstępstwie od tej reguły wspomnę później). W przeciwieństwie zaś do niej, broń 

krótka była właśnie przeznaczona do troczenia jej przy siodle (umieszczano ją 

w olstrach, najczęściej parami, po obu stronach grzbietu końskiego).  

Takie a nie inne traktowanie broni palnej wynikało 

z głębokiej znajomości jej wad i zalet. Wykorzystanie jej 

(wtedy, gdy husarz walczył konno, nie zawsze bowiem 

tak było, o czym dalej) miało charakter jedynie 

pomocniczy, wspomagający, przydatny w walce na 

większych odległościach, ale nigdy nie decydujący. 

Skuteczność krótkiej broni palnej nie była zbyt duża. 

Niewielki ładunek prochowy i niegwintowana lufa - a co 

za tym idzie niewielka siła kuli i słaba celność - sprawiały, 

że użycie jej ograniczone było jedynie do kilkunastu 

(najwyżej nieco powyżej dwudziestu) metrów. Jeśli dodać 

do tego jej wielką zawodność, to uświadomimy sobie 

dlaczego ta broń mogła być przez husarię traktowana 

tylko jako broń pomocnicza. Z drugiej jednak strony 

pamiętać należy, że użycie nawet tak ograniczonej broni z pewnej odległości od 

obiektu ataku, nie narażało husarza bezpośrednio na jego ciosy.  

A kiedy husarz sięgał po długą broń palną? Odpowiedź na to pytanie jest dość 

prosta. Wtedy gdy walczył pieszo. W tym miejscu należy się czytelnikowi 

wyjaśnienie. Stwierdzenie, że husarze walczyli pieszo, może się na pierwszy rzut oka 

wydawać zaskakujące, lecz nie należy się zbytnio dziwić. Husaria była jazdą, lecz 

zdarzało się, że zmuszona była walczyć także w taborze czy warownym obozie. 

I choć z tego wcale nie wynika, że była piechotą, musiała także spełniać zadania tej 

formacji. Tak było np. pod Chocimiem (w 1621r.), kiedy po wielu dniach tureckiego 

oblężenia (w czasie których husaria walczyła jak na nią przystało konno - i to jak 

walczyła!), odciętym od paszy dla koni (a także żywności dla ludzi) polskim jeźdźcom 

przyszło poświęcić własne rumaki, aby samemu nie głodować (poza tym konie były 

w tak złej formie, że nie nadawały się już pod siodło). Cóż więc miałaby robić 

ośmiotysięczna rzesza husarzy w sytuacji, gdy liczył się każdy żołnierz, a koni już nie 

stawało? Chcąc, nie chcąc musieli walczyć spieszeni. I tu właśnie najlepszą bronią 

była długa broń palna. Użycie jej nie było jednak ograniczone do tak skrajnych 

sytuacji. Często bowiem nawet jeśli sam husarz walczył konno, jego czeladź 

wspomagała własną piechotę (przypomnijmy, że każdy poczet husarski oprócz 

towarzysza wraz z pocztowymi składał się również z pachołków, których zadaniem 
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było przygotowanie strawy, dbanie o konie i inne "okołowojskowe" funkcje. 

Faktycznie mimo, że czeladź obozowa nie była liczona jako żołnierze, to czasami 

brała udział w bitwach, szczególnie w obronie własnego obozu czy, choć rzadziej, 

w szturmach na wały i mury przeciwnika). Jak z tego wynika, także ta broń miała 

swoje miejsce w husarskim wyposażeniu.  

Po tym dłuższym wyjaśnieniu zakresu zastosowania i sytuacji w których używano 

broni palnej przejdźmy do opisu jej samej. Skoncentrujmy się najpierw na broni 

krótkiej, jako "bliższej" husarzowi. Husaria, jak i cała ówczesna jazda , używała broni 

z zamkiem kołowym. Miał on bowiem tą zaletę (w przeciwieństwie do lontowego 

używanego powszechnie w piechocie), że broń z takim zamkiem była zawsze 

gotowa do strzału (jeśli czytelnika zdziwi to twierdzenie, bo niby jest to zupełnie 

oczywiste, że nabita broń jest zawsze gotowa do strzału , to ewentualne wątpliwości 

znikną po przeczytaniu ustępu dotyczącego broni z lontowym mechanizmem 

odpalającym). Także nie mniej ważną zaletą był fakt, że do jej obsługi (tzn. do 

strzelania) wystarczała jedna ręka. Te dwie cechy pozwalały na użycie tej broni przez 

jazdę, która z jednej strony nie miała czasu na manipulowanie przy broni w czasie 

walki, a dodatkowo jedną rękę miała zawsze zaangażowaną do powodowania 

koniem. Jak to jednak często bywa, zalety, okupione były wadami. Broń ta była więc 

bardzo droga (z uwagi na swą złożoność) a także bardzo zawodna. Zamek łatwo 

ulegał zacięciu, zatarciu z powodu okruchów pirytu i nagaru ze spalonego prochu. 

Powodem tego był fakt, że piryt przy ocieraniu, dość łatwo się kruszył, a proch palił 

się bezpośrednio na ruchomych obracających się częściach zamka. Ówczesny proch 

czarny pozostawiał do 40% stałych produktów spalania, a siarka i saletra z jego 

składu to niebezpieczne dla stali substancje chemiczne powodujące jej korozję. 

Dlatego w niektórych przypadkach broń z zamkiem kołowym mogła po kilku strzałach 

być niezdatna do użytku. Oprócz tego delikatny mechanizm zamka kołowego był 

wrażliwy na urazy mechaniczne, o które w zamęcie bitewnym nie trudno. Samą 

zasadę działania zamka kołowego można prześledzić na poniższym rysunku.  
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Zamek kołowy (krzosowy, kręcony), jest to zamek, którego działanie polega na 

krzesaniu iskier przez tarcie zębatej stali o kamień. Zamek kołowy w swej klasycznej 

formie na zewnętrznej stronie blachy zamkowej ma umieszczone koło, którego 

krawędź przechodzi przez dno panewki, natomiast oś sterczy na zewnątrz 

czterograniastym trzpieniem, umożliwiającym nakręcenie koła za pomocą klucza. 

Nakładka koła, mocująca je dodatkowo, może mieć postać blachy zakrywającej całe 

koło, mostka lub nawet małego ząbka przytrzymującego koło w jednym punkcie. Na 

wewnętrznej stronie blachy zamkowej wystaje oś koła, na którą przy obrocie nawija 

się łańcuszek odciągany sprężyną główną. Dźwignia spustowa jest zaopatrzona 

w mały, sterczący na bok trzpień, tzw. czepik, przechodzący na zewnętrzną stronę 

blachy zamkowej i wsunięty w gniazdo koła, w ten sposób ustala się jego pozycję 

w położeniu napiętym. Wysunięcie czepika z gniazda zwalnia koło powodując jego 

gwałtowny obrót. Kurek pomiędzy poziomymi szczękami ma zamocowany kawałek 

pirytu, który przed strzałem jest opuszczony do panewki. Kurek jest utrzymywany 

w tej pozycji przez sprężynę kurka. Panewka jest zaopatrzona w pokrywę, 

przesuwaną poziomo, często bywa wyposażona w osłonę iskrową przechwytującą 

iskry wyrzucane ruchem koła z panewki w stronę dłoni trzymającej broń.  

Poniżej zaprezentowano przykładową broń 

z zamkiem kołowym, jaką husarz woził 

w olstrach. Dwa pistolety z 1 połowy XVIIw. 

(ich długości to odpowiednio 42,5 i 45,5cm). 

Klucz do nakręcania zamka kołowego 

1 połowa XVIIw. (na rączce klucza 

nasadzona miarka do prochu 

podsypkowego). Prochownica z 2 połowy 

XVIIw.  

 

Pistolet kołowy (na górze) i półhak 

kołowy z oprawą arkebuzową (na 

dole), także pobojczyk pistoletu 

kołowego.  

 

 

Na początku zasygnalizowałem, że była jednak sytuacja, gdy husarze wozili przy 

koniu długą broń palną. Miało to miejsce po 1689r. gdy hetman Jabłonowski nakazał 

pocztowym husarskim zamiast kopii wozić długą broń palną. Zwiększało to siłę ognia 

husarii, a pozostałe, używane przez towarzyszy, kopie, dawały jeszcze odpowiednią 

siłę przełamującą. Jak wyglądała taka broń, przedstawia poniższe zdjęcie.  

Bandolet, karabin jazdy z XVIIw. z zamkiem kołowym i kolbą kroju francuskiego. 

Kaliber broni 15,0mm, długość całkowita 114cm. Łoże i kolba z bejcowanego na 
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ciemno drewna.  

 

Przejdźmy z kolei do broni długiej nie wożonej przy koniu. Broń ta normalnie 

przewożona na wozach, była bronią lontową.  

Schemat zamka lontowego  

 

Zamek lontowy jest to zamek broni palnej zapalający proch na panewce tlącym się 

lontem. Przedstawiony powyżej kurkowy zamek lontowy (były też inne rodzaje), 

działa w następujący sposób: 

Na blasze zamkowej umieszczona jest na osi dźwignia spustowa odciągana 

sprężyną. Uniesienie jej tylnego ramienia powoduje opadnięcie kurka (czasami 

popychanego jej własną sprężyną), pomiędzy którego pionowe szczęki wsunięty jest 

tlący lont, co w konsekwencji powoduje zapalenie prochu na panewce. Panewka 

najczęściej ma pokrywę przesuwaną obrotowo.  

Zamek lontowy był nieskomplikowany, prosty w reperacji, jego prymitywny 

mechanizm był tani w produkcji i odporny na urazy mechaniczne. Stąd w strzelbach 

wojskowych przetrwał w Europie aż po XVIIIw. Miał jednak poważne wady. Wymagał 

specjalnej obsługi przed strzałem (należało zapalić lont i wkręcić go w kurek, co 

angażowało obie ręce). Z tego wynika, że nawet nabita broń (z ładunkiem 

prochowym i kulą w lufie) nie była zdatna do natychmiastowego strzału. Wszystko to 

eliminowało broń z takim zamkiem z użytku przez jazdę. Pamiętając jeszcze, że 

sama procedura nabijania broni była bardzo pracochłonna, nie zdziwi nas, że jej 

szybkostrzelność w tym czasie nie była większa niż 1 strzał na 2min (odnosi się to do 

XVIIw.; w początkach XVI wieku była znacznie niższa - 1 strzał na 10-12min). Jaka 
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była zaś jej skuteczność? Zależało to od jej rodzaju. Najstarsza chronologicznie 

rusznica (funkcjonująca w 1poł. XVIw.) miała zasięg strzału skutecznego ok. 100-

150m. Arkebuz lontowy, następca rusznicy, miał zasięg 150-200m. Muszkiet, który 

zaczął dominować na polach bitewnych od końca XVIw., mógł strzelać na odległość 

250 a nawet 300m i był to szczyt jaki osiągnęła broń palna z lufą niegwintowaną 

(późniejsza broń skałkowa mimo, że zasadą odpalania ładunku prochowego była 

dalszym poważnym udoskonaleniem broni palnej, zasięgiem strzału nie 

przewyższała już muszkietu lontowego). Podane powyżej wartości zasięgu strzału 

skutecznego, należy jednak traktować jedynie orientacyjnie. Faktycznie bowiem, 

ogień prowadzono ze znacznie bliższej odległości (z uwagi na niską celność). Różne 

kalibry (od 10 do ponad 20mm), różna jakość luf i różne wielkości ładunku 

prochowego powodowały, że każda z tych broni miała także inną siłę przebijającą. 

Największą miał oczywiście muszkiet, który z odległości 100m przebijał każdą zbroję 

(nawet husarską!). Strzał z arkebuza (nie mówiąc już o rusznicy) był znacznie 

słabszy (np. zbroja husarska chroniła przed nim, ale rajtarska już nie). 

Oprócz tego należałoby także wspomnieć o jeszcze jednym zjawisku mającym wpływ 

na skuteczność broni palnej. Chodzi o olbrzymią liczbę niewypałów jakie 

towarzyszyły strzałom z ówczesnej broni.  

Ostatnie zaprezentowane zdjęcie daje szansę porównania broni z zamkiem 

lontowym i kołowym.  

 Bibliografia: 

"Husaria" Jerzy Cichowski, Andrzej Szulczyński  

"Pistolety i rewolwery XVI-XIX wieku" Roman Matuszewski 

"Muszkiety, arkebuzy, karabiny..." Roman Matuszewski 

"Słownik uzbrojenia historycznego" Michał Gradowski,Zdzisław 

Żygulski jun. 

"Historia piechoty polskiej do 1864r." Jan Wimmer 

 

 

 

 

 

CHORĄGWIE  

Chorągiew wojskowa pełniła funkcję znaku rozpoznawczego. W omawianych 

czasach, był to praktyczny i wygodny sposób na oznaczenie miejsca przebywania 

danej jednostki w szyku, czy w starciu. Znak zarówno dla dowódcy kierującego bitwą 

jak i dla żołnierzy, którzy w bitewnym zamęcie gubili często kontakt ze swoją 

jednostką. W związku z tym stosowano olbrzymią rozmaitość chorągwi, które musiały 

się znacząco różnić od siebie, jeśli chciano aby oddziały były łatwo rozpoznawalne 
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(dlatego wprowadzenie jakiegoś "jedynie słusznego" wzoru dla chorągwi jest z gruntu 

nieprawidłowe). Stąd też przeważnie duże rozmiary płachty chorągwi. Jak można 

będzie przeczytać poniżej, zdarzały się chorągwie o wymiarach prawie 3x3 metry.  

Mimo, że w zasadzie barwy chorągwi mogły być dowolne, to jednak pewne ich 

rodzaje cieszyły się u nas szczególną popularnością. Były to: biel i czerwień. 

Właściwie jednak powinniśmy powiedzieć nie czerwień a karmazyn, który uważano 

za znakomitszy, bardziej godny odcień tej barwy. Karmazyn był znakiem 

możnowładztwa i szlachty. Słowo "karmazyni" było nawet synonimem tego stanu. 

Kolor ten zarezerwowany był tylko dla szlachty. Wiele konstytucji (tzn. ustaw) 

sejmowych ponawiało zakaz strojenia się w karmazynowe szaty innym niż szlachecki 

stanom. Stąd też odebranie przywileju noszenia tej barwy, było szczególnie dotkliwą 

karą dla szlachcica.  

Biel była barwą naszego orła. Częste też były złote wstawki (np. szpony i dziób orła, 

korona itp.). Jednakże jak już napisano, obowiązywała dość duża dowolność 

w kolorystyce chorągwi.  

Podobnie rzecz się ma ze wzorami na chorągwiach. Teoretycznie dowolne, 

w praktyce ograniczały się często do kilku powtarzających się motywów. Miały one 

pewne treści ideowe np. krzyż kawalerski - symbol rycerstwa , orzeł, symbole 

religijne itp.  

 

Powyżej widzimy chorągiew jazdy sprzed 1660 roku znajdująca się obecnie 

w Muzeum Wojskowym w Sztokholmie. Na dużych rozmiarach karmazynowym płacie 

z trójkątnym wycięciem wyszyty jest Orzeł Biały w koronie, trzymający w szponach 

krzyż i szablę. Na piersi Orła widnieje złoty Snopek Wazów. Wokół godła jest białe 

obramowanie z ozdobami w kształcie górnej połowy lilii. Bławat czyli płachta 

z adamaszku, orzeł i inne figury aplikowane. Snopek haftowany.  
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Odrębną grupą, dla której można doszukiwać się już pewnych reguł (choć także nie 

były one zbyt ścisłe), jest grupa w skład której wchodzą chorągiew państwowa 

i królewska. Te dwie kategorie nie są tożsame, gdyż od czasów Unii Lubelskiej 

w 1569r., chorągiew państwowa zawierała w sobie herb z Orłem (symbolem Korony 

Polskiej) i Pogonią (symbol Wielkiego Księstwa Litewskiego). Na chorągwi 

królewskiej, pozostał zaś tylko sam Orzeł Biały. To rozgraniczenie na chorągiew 

państwową i królewską nie jest jednak zbyt ściśle przestrzegane.  

Z czasów panowania Zygmunta III znana jest chorągiew z Orłem Białym, która mogła 

być zarówno chorągwią koronną, jak i znakiem królewskiego wojska. Z przekazu 

z 1621r. wiemy tylko, że tę olbrzymią (282x286cm) chorągiew o trzech krótkich 

strefach ostrych niesiono na czele królewskiego oddziału husarii liczącego ok. 500 

jeźdźców. Chorągiew była czerwona z białym wąskim krzyżem i umieszczonym na 

nim Orłem Białym z herbem Wazów (Snopek) na piersi. Orła otaczał łańcuch Orderu 

Złotego Runa połączony u góry dużą koroną królewską. Przy górnym skraju chorągwi 

widniała złotymi literami wypisana dewiza "TE CUM ET PRO TE" (Z Tobą i za 

Ciebie). Jeśli słowa te odnosiły się do króla, to mamy do czynienia ze znakiem 

wojskowym. Jeśli jednak odniesiono je do krzyża - symbolu wiary, to niechybnie była 

to chorągiew państwowa. Chorągiew państwową możemy ujrzeć na Rolce 

Sztokholmskiej , także niesioną przez husarskiego oficera.  

Chorąży chorągwi husarskiej Sebastian Sobieski wg Rolki 

Sztokholmskiej.  

Piszę o tych chorągwiach z tej przyczyny, że zaszczyt ich 

noszenia przypadał zwykle oddziałom husarskim, jako że 

husaria była najbardziej prestiżową formacją w dawnych 

wojskach Rzeczypospolitej .  

 

 

 

Chorągiew Królestwa Polskiego na początku XVIw. Fragment 

obrazu "Bitwa pod Orszą", malowanego ok.1515r. Muzeum 

Narodowe w Warszawie. Chorągiew jak widać znajduje się 

wśród husarzy (raców).  

 

Ale chorągwie to nie tylko zwykły znak, to także symbol do 

którego przywiązywano olbrzymią wagę. Nie zmieniło to się 

nawet dzisiaj, gdy jej praktyczna funkcja już dawno straciła 

na znaczeniu. Chorągwie otaczano czcią i szacunkiem: poświęcano je w kościołach, 

podczas postoju wojsk zaciągano przed nimi warty, w czasie pokoju przechowywano 
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w skarbcach, zbrojowniach czy świątyniach. Istniał cały ceremoniał obchodzenia się 

z chorągwiami. Podczas marszu wojska, trzymano je w pokrowcach aby nie 

niszczały, rozwijano je dopiero przed bitwą (rozwinięcie zaś chorągwi królewskiej czy 

państwowej, było znakiem rozpoczęcia bitwy), zwinięcie chorągwi oznaczało koniec 

bitwy. Z kolei złożenie czy pochylenie jej przed nieprzyjacielem było szczególnie 

upokarzającym gestem. W tamtych czasach, jednym ze stałych punktów po 

skończeniu bitwy było zebranie chorągwi przeciwnika i rzucenie ich pod nogi 

dowódcy (władcy), na znak zwycięstwa. Czasami, gdy np. zdobywano twierdzę i na 

drodze rokowań jej załoga kapitulowała, pozwalano jej opuścić ją na honorowych 

warunkach, czyli bez odebrania chorągwi (przy czym miało istotne znaczenie, czy 

wymarsz załogi miał się odbyć z rozwiniętymi, czy zwiniętymi sztandarami, czy miano 

ją przy wyjściu pochylić czy nie itp.). Jak więc widać do chorągwi i sposobu z nią 

postępowania przywiązywano olbrzymie znaczenie. Jakiego szacunku domagano się 

dla tych znaków świadczy fragment kazań Szymona Starowolskiego, uczonego 

kanonika krakowskiego:  

"Zwyczaj jest czapkę zdejmować (...) kiedy chorągiew idzie. Częścią, iż w niej 

szanujemy osobę i władzę królewską, której ta chorągiew jest, częścią, że szanujemy 

odważnych tych mężów, którzy pod tą chorągwią służąc, bronią Ojczyzny, bronią 

dostojeństwa królewskiego. Częścią też, abyśmy ich ubłagali, żeby przeszli nie 

szkodząc nas, bo jak czapki nie zdejmiesz, to zaraz despekt, to daj wołu, daj konia, 

daj stację i podwodę, boś nie uszanował chorągwi." 

Jak więc widać wojsko potrafiło nawet wymusić ten szacunek, jeśli zachodziła taka 

konieczność.  

 

Urząd chorążego, czyli człowieka któremu powierzano noszenie chorągwi w czasie 

bitwy, był bardzo zaszczytny. Otrzymywali go najlepsi, najbardziej zasłużeni, 

najbardziej godni towarzysze z danej chorągwi husarskiej (choć oczywiście było tak 

nie tylko w husarii). Utrata chorągwi w bitwie okrywała dowódcę, chorążego jak i cały 

oddział hańbą. Podczas parady chorągiew zajmowała określone miejsce w szyku 

husarskiego oddziału. Najpierw postępowali towarzysze husarscy, za nimi muzykanci 

(np. 2 trębaczy i dobosz), chorągiew i dopiero na końcu 

pocztowi czyli szeregowi.  

Chorągwie noszono tak jak kopie husarskie, czyli w tulejach 

przymocowanych do siodła. Było to wygodny sposób i nie 

męczył chorążego (nie daj Boże, gdyby chorągiew w czasie 

bitwy upadła, mogło to spowodować zamieszanie i w efekcie 

katastrofę oddziału).  

Litewski towarzysz husarski i chorąży koronny, podług obrazu Westvelta 

przedstawiającego wjazd wojsk litewskich do Kijowa 6 sierpnia 1651, rys. 

B.Gembarzewski. Widoczny sposób noszenia chorągwi.  

Jak to widać powyżej, drzewce chorągwi praktycznie nie różniło się od drzewca kopii 

husarskiej, z tym małym wyjątkiem, że zwieńczeniem chorągwi była równie często 
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(obok grotu) metalowa kula. Samą chorągiew wykonywano przy zastosowaniu trzech 

technik, przy czym często mieszano je ze sobą. Były to: malowanie, wyszywanie 

i aplikowanie. Przykładowo na chorągwi wojskowej znajdującej się w Pałacu 

w Wilanowie gdzie płachta (bławat) jest adamaszkowo- rypsowa (rozmiar 111x135 

cm), na awersie jest haftowany (srebrnymi nićmi) Orzeł Biały z herbem Sobieskich na 

piersiach (Janina), na rewersie jest aplikowany krzyż kawalerski. Poniżej 

zaprezentowano również dwa wizerunki dające wyobrażenie o chorągwiach 

husarskich z XVII i początku XVIII wieku.  

Krzyż kawalerski na chorągwi husarskiej z XVIIw. Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie.  

 

 

 

Husaria w bitwie ze Szwedami pod Kaliszem 

w r.1706, obraz nieokreślonego malarza w Muzeum 

Czartoryskich w Krakowie, wg malowidła stropowego 

w zamku w Podhorcach. 

Bibliografia: 

"Godło, barwa i hymn Rzeczypospolitej" Stanisław Russocki, Stefan K. 

Kuczyński, Juliusz Willaume 

"Orzeł biały - 700 lat herbu państwa polskiego" zespół autorski pod 

przewodnictwem Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 

"Stworzony do chwały" Alfred Znamierowski 

"Słownik ubiorów" Irena Turnau 

"Husaria polska" Zdzisław Żygulski jun. 

"Husarze, ubiór, oporządzenie i uzbrojenie 1500-1775" Bronisław 

Gembarzewski 

 

KOPIA  

Jeżeli chcielibyśmy znaleźć jeden - najbardziej dla husarii 

charakterystyczny element wyposażenia, to (wbrew 

powszechnym poglądom) nie byłyby to skrzydła, lecz 

właśnie husarska kopia. Skrzydła były bowiem elementem 

ozdobnym, nieobowiązkowym i nie zawsze stosowanym; 

kopia zaś (o jedynej w swoim rodzaju konstrukcji) była 

podstawowym i niezbędnym składnikiem wyposażenia 

husarza.  

Pierwowzorem polskiej kopii husarskiej jest kopia 

węgierska. Ta zaś przywędrowała do Polski wraz z jazdą 

racką. Miała ona nieco powyżej 3 metrów długości, była 
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lekka i wiotka. Wykonywano ją najczęściej z jodłowego drzewa, zaopatrując ją przy 

uchwycie w dużą drewnianą kulę.  

Polska kopia husarska była dłuższa (od 4,5 do 5,5m). Umożliwiało to np. 

pokonywanie zachodniej piechoty pikinierskiej (długość pik ok. 5m). Tą swoją - 

niespotykaną gdzie indziej - długość osiągano przez drążenie drzewca od ostrza aż 

po kulę . 

 

Drążenie to wykonywano na "połówkach" kopii, które później sklejano. Często tak 

sklejone części oplatano dodatkowo rzemieniem i oblewano smołą (a to w celu ich 

dodatkowego wzmocnienia). Do jej wyrobu używano drewna osikowego, które będąc 

lekkie, kruche i łatwo poddające się drążeniu, znakomicie nadawało się do tego celu.  

Ostrze kopii husarskiej było zaopatrzone w stalowy grot - najczęściej 

czworograniasty, długości ok. łokcia. Dalej "dla usztywnienia miękkiej kibici kopii 

biegły od grotu na dobre półtora łokcia dwa mocne pręty, czyli pióra żelazne". 

Chronić one miały także drzewce przed cięciem szablą.  

Na czubkach kopii przypinano proporce (jednakowe dla całej chorągwi), np. biało-

czerwone, niebiesko-zielone, czarno białe itp. Były też bardziej wyszukane . 

 

Długość ich wynosiła ok. 2,5-3,5m (sięgały one koniom do uszu wtedy, gdy kopia 

była w pozycji pionowej). Oprócz funkcji ozdobnej miały ona jeszcze dodatkowe 

zadania. Służyły jako znak rozpoznawczy (jak wyżej wspomniano każda chorągiew 

husarska miała jednakowego typu proporce, różne od innych chorągwi), były także 

skutecznym "straszakiem" dla koni przeciwnika. Łopocząca i kręcąca się materia 

mogła budzić lęk i płoszyć wrogie konie - nieprzyzwyczajone do takiego widoku (koń 

bowiem jest zwierzęciem płochliwym; nawet konie ostrzelane i odporne na huk 

i hałas bitewny mogły tak reagować na nowe, nieznane zjawisko).  

Do dalekich przemarszów kopie ładowano na wozy, ale podczas parad czy w szyku 

bojowym kopie trzymano osadzone przy prawym strzemieniu w tulejkach (tzn. 

wytokach) rzemiennych bądź metalowych . 
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Wytoki te poprzez pasy mocowane były do siodeł husarskich. W ten sposób kopia 

nie obciążała husarza, tylko konia. Podczas ataku kopię trzymano w pozycji poziomej 

pod pachą - najczęściej wyciągając ją z wytoku. Lecz spotyka się także informacje, 

że nawet w tym momencie trzymano ją w tulejkach. Dawałoby to szereg korzyści np. 

tą, że byłaby ona dla husarza znacznie "lżejsza" (nie musiałby on bowiem przenosić 

całego momentu gnącego próbującego "przekręcić" kopię do ziemi), także przy 

uderzeniu kopią w cel, szarpnięcie temu towarzyszące nie przenoszone byłoby tylko 

przez rękę husarza, ale także (za pośrednictwem tegoż wytoku) przez siodło.  

Kopia - jak już wcześniej wspomniano - była podstawową bronią husarzy. Była to 

jednak broń jednorazowego użytku, kruszyła się podczas ataku. Nie wykonywano nią 

jakiś specjalnych ewolucji (jakie możliwe są np. przy użyciu lancy), lecz stosowano 

jedynie proste pchnięcia. Znaczenie jakie posiadała najlepiej ilustruje fakt, że była to 

jedyna broń dostarczana przez władze wojskowe (w pozostałą husarze wyposażali 

się sami wg upodobań i zasobności).  

Oprócz zwykłych kopii husarskich istniały jeszcze kopie specjalnego przeznaczenia. 

Można by je nazwać reprezentacyjnymi, służyły one bowiem przy specjalnych 

okazjach takich jak parady, wjazdy itp. Były one bardzo bogato zdobione (nawet 

złocone), wyposażane np. w motyw orlich piór.  

Przy opracowaniu kopii husarskiej korzystałem z następujących pozycji: 

"Husaria" Jerzy Cichowski i Andrzej Szulczyński 

"Husaria polska" Zdzisław Żygulski Jun. 

"Proporce husarskie" Stanisław Gepner; artykuł zamieszczony w "Broni i Barwie" nr8 

"Złote pióra na kopiach husarskich" Zbigniew Bocheński; artykuł zamieszczony w "Broni i Barwie" nr 5-6 maj-czerwiec1939  

NADZIAK  

Nadziak jest to broń obuchowa, mająca na krótkim trzonie żeleźce z ostrym dziobem, 

lekko zagiętym ku dołowi. Po drugiej stronie młotek, czasem przybierający kształt 

głowicy buzdygana.  

Broń ta była bardzo popularna wśród szlachty, 

noszono ją często przy sobie, a jej duża 

skuteczność w bezpośrednim starciu 

powodowała, że była ona przyczyną wielu 

zabójstw. Z tego to powodu sejmy 
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podejmowały (w latach 1578, 1601 i 1620) uchwały zakazujące noszenia tej broni 

przez cywilów. Jedynie wojsko mogło jej używać. Sam jednak fakt, że ustawy te tak 

często ponawiano, świadczy, że nie były one zbytnio przestrzegane. W wojsku, także 

w husarii, broń ta była szczególnie przydatna w starciu z przeciwnikiem osłoniętym 

pancerzem (kolczugą) lub też zbroją płytową.  

Nadziaki były kolejną bronią wchodzącą 

w skład wyposażenia husarza. 

Najprawdopodobniej  jednak nie odgrywały 

one tej roli co np. szabla czy pałasz (nie 

mówiąc już o kopii). Zastosowanie nadziaków 

wydaje się być mimo wszystko dość ograniczone. Niektórzy sądzą, że przysługiwała 

ona oficerom, że była ich znakiem. Czy tak jednak było, nie jesteśmy do końca 

pewni. 

Stosowanie nadziaków przez husarzy 

poświadcza ikonografia. Na tzw. "Tablicy 

Gołuchowskiej", zawierającej wyobrażenia 

typów ubioru i uzbrojenia polskiego, znajduje 

się husarz trzymający w ręku nadziak (na 

drewnianym trzonku). Tablica ta datowana jest 

na ok. 1620r. Poniżej przedstawiono 

odpowiedni jej fragment.  

 

RZĄD HUSARSKI 

W skład oporządzenia jeździeckiego wchodzą następujące elementy: siodło ze 

strzemionami, uzda (ogłowie + kiełzno z wodzami), podpiersie i podogonie (wszystkie 

te elementy składają się na tzw. rząd czyli osiodłanie) jak również olstra na krótką 

broń palną i czaprak (ewentualnie dywdyk czy czołdar) kładzione pod siodło.  
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Rząd ten przypisywany jest Oskierce (który 

był członkiem orszaku Jerzego Ossolińskiego 

w jego poselstwie do Rzymu w 1633r.). Jak 

więc widać nie było to husarskie osiodłanie 

bojowe lecz paradne - szczególnie ozdobne i 

bogate. Poniżej zaprezentowano także część 

tego rzędu - mianowicie ogłowie (uździenica).  

Husarze do boju występowali co prawda mniej 

strojnie, ale nawet wtedy przyrodzona naszym 

przodkom bardzo silna potrzeba 

indywidualnego wyróżnienia się, nie pozwalała 

na "stawanie w potrzebie" jak pierwszy lepszy 

ciura. Dotyczy to wszystkich rodzajów jazdy 

polskiej, ale szczególnie właśnie husarii, która będąc najbardziej 

prestiżową formacją - "kwiatem szlacheckiej Rzeczypospolitej" i 

esencją polskości, wyróżniała się spośród innych wojsk polskich. I 

nie ma w tym nic dziwnego, wszak pod "górne znaki" zaciągała się 

najbogatsza szlachta, szlachta którą było stać na ogromne sumy 

potrzebne na odpowiednie wyposażenie pocztu.  

Przepych jaki roztaczali husarze był niedoścignionym wzorcem dla 

innych. Był tak wielki, że raził nawet ówczesnych dowódców. 

Kolejni hetmani próbowali go ograniczać, zakazując np. stawać do 

boju w złoconym i zbyt bogatym oporządzeniu. Na nic się jednak 

zdawały zakazy. Szlachcic polski był człowiekiem wolnym 

i traktującym swą wolność jako największą wartość. Pod 

względem prawnym był równy królowi, któremu przy każdej okazji 

przypominano, że jest tylko primus inter pares (pierwszym między równymi). Zakazy 

więc permanentnie łamano i nie było na to rady.  

Dawna Rzeczpospolita to zadziwiające państwo. To kraj o olbrzymich kontrastach. 

To ludzie, dla których granica między największym poświęceniem własnym 

a warcholstwem jest ledwie dostrzegalna. Husaria o której tu przecież mowa, była 

jego (także w oczach ówczesnych ludzi) uosobieniem. Ludzie, którzy jednego dnia 

potrafili porwać się na 6-krotnie liczniejszego przeciwnika i w jednej miażdżącej 

wszystko szarży złamać jego szeregi, już następnego mogli odmówić ruszenia do 

boju gdyby np. jeden z nich uznał, że nie traktuje się go z należytym szacunkiem. 

Przykładem tego może być epizod z bitwy pod Byczyną (w 1588r. - notabene 

wygranej przez Polaków) opisywany przez Krzysztofa Warszewickiego:  

"Pod Byczyną było tak: daje rozkaz rotmistrz Kostrzemiński: W nich, panowie bracia, 

w szable! A na to z szeregu ozywa się pan Górski, familiant wielki: Ja ci tam nie brat, 

z tobą-m świń nie pasał! Że to w szyku i w bitwie, rotmistrz doń doskokiem i płazem 

na odlew; ale pan Górski całą swoją czeladź zwołał i nuże na pana rotmistrza! Swoi 
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go od napaści bronią, a tak już bitwy z wrogiem nie masz, pół chorągwi własnej na 

drugą pół naciera, prawie się wysiekli nawzajem, naszatkowali szlacheckich głów 

niemniej kopy. Wróg palcem nie ruszył, a pola dobył, bo nie miał kto owego 

obstawać."  

Brzmi to wszystko może nieco humorystycznie (tym bardziej, że jak już wcześniej 

wspomniano, samą bitwę Polacy wygrali - było to zresztą jedno z największych 

zwycięstw z udziałem husarii), lecz ten przykład jest świetną charakterystyką 

ówczesnych Polaków. Polacy bowiem znani byli wtedy (a podobno także i dziś inne 

narody tak nas postrzegają) ze swojego niepospolitego indywidualizmu i z ogromnej 

wrażliwości (czy drażliwości) na punkcie własnej godności. Wolność szlachecka – 

o której tu już była mowa - pozwalała kwitnąć obu tym cechom.  

Czyż więc dziwić może, że w jej obronie zdobywano się na prawdziwie niezwykłe 

wyczyny?  

Dzisiaj nam - ludziom już XXI wieku - trudno niekiedy pojąć dlaczego nasi 

przodkowie, którzy na co dzień skąpili grosza na wojsko czy inne cele publiczne, 

w potrzebie zadłużali się po szyję i zaciągali się pod sztandary aby bronić 

Rzeczypospolitej. W państwie bez twierdz (czy właściwie z minimalną ich liczbą) 

szlachta głosiła pogląd, że: "nasze piersi są twierdzami Rzeczypospolitej" 

I rzeczywiście przez wiele, wiele lat była to najlepsza zapora dla wroga. Ale 

wyjaśnienie tego paradoksu, jak i odpowiedź na wcześniejsze pytania, zasadza się 

na prostym acz tragicznym w skutkach dla państwa polskiego zjawisku. Szlachta - 

której nie można odmówić patriotyzmu i wprost uwielbienia dla własnego kraju - otóż 

ta szlachta była w stałym konflikcie (rzeczywistym lub przynajmniej potencjalnym) 

z każdym kolejnym królem. Kredyt zaufania jakim obdarzano monarchę (za 

Jagiellonów) szybko zmienił się w nieufność do tej instytucji. Każdy bowiem z królów 

elekcyjnych realizował (w mniejszym czy większym stopniu) swoje własne cele 

i dążył do nich niezależnie a czasem i w niezgodzie z polską racją stanu.  

Szlachta polska, która w dobie ostatnich Jagiellonów (XVIw.) była najbardziej 

postępową warstwą w Europie, której postawa obywatelska mogłaby i powinna 

zadziwiać nawet dzisiaj, która stworzyła jedyne w Europie (a chyba także i na 

świecie) państwo "bez stosów" - z pełną tolerancją religijną, państwo w którym do 

udziału w rządach uprawomocnione było przeszło 10% społeczeństwa (taki wskaźnik 

uzyskany został w innych państwach Europy czy w Stanach Zjednoczonych dopiero 

w XIX-XX wieku), państwo w którym wolnego człowieka nie można było skazać 

(a nawet uwięzić) bez prawomocnego wyroku sądu - ta szlachta w dobie królów 

elekcyjnych zeszła na pozycję obrony wypracowanych osiągnięć przodków. 

Otoczona zewsząd przez różne absolutyzmy (w których człowiek nie liczył się 

zupełnie a jedyną racją stanu była racja cara, sułtana, cesarza itp. a którą to rację 

wcielano w życie z całą bezwzględnością) sama nie chciała wpaść w "czułe" objęcia 

królewskiego despotyzmu (i nie były to wcale szlacheckie urojenia, bo królowie 

zasiadający na polskim tronie mieli do tego silne "ciągoty"). Wszelkie działania 



16 Husaria 

 

str. 16 
 

królewskie były pod nieustanną obserwacją, były stale kontrolowane a wszelkie 

próby wzmocnienia pozycji monarchy - torpedowane.  

I tutaj właśnie leży powód, dla którego szlachta nie chciała łożyć np. na wojsko. Silna 

i będąca pod królewską kontrolą armia mogłaby bowiem "prawem pięści" wprowadzić 

królewskie porządki, łamać wszelkie prawa i wolności. Król bogaty, niezależny 

i mający do swojej dyspozycji najlepszą (przez bardzo długi czas) armię w Europie, 

mógłby prowadzić własną politykę, wplątywać kraj w niszczące wojny w interesie nie 

państwa - lecz własnym. Ale właśnie ta szlachta, mająca na co dzień "węża 

w kieszeni", kiedy kraj potrzebował obrony, stawała w szeregach nie licząc się 

z kosztami. Za bajeczne sumy wynajmowała liczne zastępy zawodowego żołnierza 

samemu stając na ich czele (tak się działo w przypadku magnatów, których na to 

było stać) lub też sama własną osobą "robiła" szablą w obronie Rzeczpospolitej (czy 

to jednak w przypadku magnatów, czy szlacheckiego "szaraczka", obowiązywała 

zasada "zastaw się a postaw się"). Kiedy jednak niebezpieczeństwo zostało 

zażegnane, wracała do domów i jak lwica młodych tak szlachta broniła się przed 

nowymi podatkami.  

Takimi to paradoksami usłana jest tamta epoka. Może warto dodać jeszcze i ten 

jeden, że kiedy za czasów Władysława IV (w latach 30-tych XVIIw.) sejm narzucił 

królowi ograniczenie liczebności jego gwardii do 1200 ludzi, każdy szlachcic mógł ich 

mieć nieograniczoną ilość (jeśli tylko było go na to stać). Przykładowo Jeremi 

Wiśniowiecki miał na swoim stałym utrzymaniu 1500 żołnierzy, których liczbę 

w potrzebie mógł bez problemu zwiększyć do 6 tys.  

Po tej długiej dygresji wróćmy do tematu. Zapoznajmy się bliżej z husarskim 

osiodłaniem. Po pierwsze husarskie siodło. Katalogowy opis siodła widocznego na 

zdj.1 brzmi następująco:  

"Siodło typu husarskiego z wysokimi łękami. Siedzenie terlicy pokryte czarną skórą, 

wytłaczaną w ornament geometryczny. Od spodu terlica podklejona płótnem 

karmazynowym. Łęki oraz końce ławek pokryte blachą mosiężną, złoconą i rytowaną 

w deseń wici roślinnej, ozdobione karneolami ze złotym ornamentem. Na 

największym umieszczonym na przednim łęku monogram "AOR" pod koroną 

szlachecką. Na terlicy poduszka pikowana z sukna karmazynowego haftowana 

srebrem, przywiszana skórzanymi troczkami. Po bokach siodła dwie pary tybinek 

z jasnej skóry, pokrytej suknem karmazynowym haftowanym srebrem. Wyższe, 

mniejsze (21,4 cm x 33,5 cm) z okrągłym wykrojem, przymocowane na stałe do 

siodła. Dolne, większe, prostokątne (34,2 cm x 46 cm). Puśliska z rzemienia 

obszytego karmazynowym safianem. Strzemiona typu wschodniego, mosiężne, 

złocone, rytowane i ozdobione krwawnikami. Ciężar siodła bez strzemion 5,48 kg, ze 

strzemionami 7,28 kg"  

Siodła husarskie miały określone zadanie. Oprócz zapewnienia wygody 

i odpowiedniego prestiżu jeźdźca musiały być przede wszystkim mocnym punktem 

podparcia dla husarza władającego kopią. Odpowiednio wysoki i szeroki tylny łęk 
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oraz głębokie siedzisko stabilizowały pozycję człowieka na koniu uniemożliwiając 

wysadzenie z siodła. I to była zasada ogólna, którą spełniać musiało każde siodło 

husarza (czy to paradne czy bojowe). Siodła te miały także inną cechę szczególną. 

W przeciwieństwie do dawniejszych siodeł rycerskich, używane przez husarię siodła 

spoczywały na dwóch ławkach leżących wzdłuż końskiego grzbietu po obu stronach 

kręgosłupa. Nie uciskały przez to kręgosłupa, a dodatkowo większa powierzchnia 

przylegania stwarzała dla konia bardziej komfortowe warunki "pracy". Jest to o tyle 

ważne, że - jak to każdemu koniarzowi wiadomo - kopyta końskie i właśnie grzbiet są 

najbardziej narażonymi na urazy częściami konia. Ich stan determinuje z kolei 

możliwości wykonywania zadań bojowych przez kawalerię. Zachód długo nie 

doceniał tego typu siodeł (dopiero w XIX wieku przekonano się o ich zaletach 

i zaczęto stosować je na szeroką skalę). Jak więc widać i w tej dziedzinie jazda 

polska daleko wyprzedzała tamtą część Europy.  

Na przedstawionym na zdj.1 rzędzie, jest tylko jeden element, który 

w typowych siodłach husarskich miał inny kształt. Chodzi 

mianowicie o strzemiona. Widoczne na zdjęciu są strzemionami 

typu tureckiego (szerokie oparcie dla stopy). Husaria używała raczej 

strzemion z wąską stopką i szeroką płytą zewnętrzną 

(nawiązujących w formie do tatarskich). 

 

 

Przejdźmy teraz do uździenicy (ogłowia) widocznej na 

zdjęciu. Uździenica ta (tak jak i podpiersie oraz podogonie) 

wykonana jest z rzemieni obszytych karmazynowym 

safianem, wzbogaconymi ozdobnymi płytkami odlewanymi 

z mosiądzu, złoconymi i cyzelowanymi. Dalej: "Naczółek 

i nachrapnik wykonane z naszytych na rzemień blach 

mosiężnych, złoconych, ozdobnie profilowanych 

i dekorowanych analogicznie do ozdób siodła. Pośrodku 

trójdzielnego nachrapnika umieszczony jest czarny lidyt 

z rytowanym i złoconym herbem Oskierko wśród panoplii. 

 

Nagłówek wieńczy mosiężna, złocona szkofia do piór, 

wysadzana kryształami górskimi, granatami i karneolami. 

Na największym kamieniu wyryto herb Oskierko. 
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Podgardle uzdy zakończone jest wisiorem w podwójnie złożonej, 

wewnątrz pustej blachy w kształcie trójliścia, zdobionej po obu 

stronach karneolami. Wodze zrobione są z jedwabnej 

karmazynowej taśmy przetykanej złotem."  

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na typ okiełznania konia 

husarskiego. Jazda ta, jako jedyny typ jazdy polskiej, stosowała 

powszechnie munsztuk . 

 

Jedynie bowiem munsztuk (poprzez zastosowanie dźwigni) umożliwiał pełną kontrolę 

nad koniem husarskim (bezwzględnie konieczną ze względu na sposób walki 

husarii). I chociaż wszyscy miłośnicy koni wiedzą, że korzystanie z tego elementu 

może być dla konia bardzo uciążliwe (przy niewprawnej ręce), jednak warunki 

bojowe dyktowały taką konieczność.  

Kończąc opis osiodłania zamieszczam poniżej zdjęcie innego niż na zdj.1 podpiersia 

husarskiego. Jak widać także ono "nie grzeszy" skromnością.  

Pod siodło husarskie kładziono 

czaprak (czołdar, dywdyk). Jak każdy 

czaprak, służył on ochronie końskiego 

grzbietu - tutaj będąc także ważnym 

elementem dekoracyjnym. Widoczny 

czaprak, jest wykonany z haftowanej 

karmazynowej tkaniny obszytej frędzlą. 

Były także czapraki inaczej zdobione 

np. broszowane.  

Elementem zaliczanym do oporządzenia jeździeckiego są także olstra. 

Stosowano je najczęściej parami po obu stronach końskiego grzbietu. 

Wożono w nich oczywiście krótką broń palną. Zadaniem olster była 

ochrona tej delikatnej (i przez to dość zawodnej) broni. 

 

Zdjęcie przedstawia oporządzenie jeździeckie jakie mógł husarz 

używać w boju. Szczególnie dobrze widoczne 

jest usytuowanie olster z umieszczoną w nich 

bronią palną. Widać także troczony pod lewym 

kolanem koncerz .  

Bibliografia: 

"Husaria Polska" Zdzisław Żygulski jun. 

"Husaria" Jerzy Cichowski, Andrzej Szulczyński  

"Husaria" Anna Wasilkowska 
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ZBROJA PŁYTOWA 

Około połowy XVI w. zanikają ciężkozbrojne chorągwie kopijnicze. Rolę ciężkiej 

jazdy przejmują wówczas chorągwie husarskie, w których uzbrojeniu ochronnym 

pojawiają się półzbroje płytowe. Ostateczne uzbrojenie ustala się w okresie 

panowania Stefana Batorego, wielkiego reformatora polskiej armii. 

Król nakazał wprowadzenie lekkich, folgowych półzbroi noszonych na kolczugach lub 

z kolczymi rękawami. 

 

Na przełomie XVI i XVII w. była już husaria jednolitą, 

całkowicie ukształtowaną i specyficzną polską formacją 

wzbudzającą swym strojem i sukcesami zainteresowanie 

cudzoziemców. 

 

 

 

 

Stopniowo w ciągu pierwszej połowy XVII w. wykształciła się 

typowo polska zbroja husarska. Składała się ona z szyszaka, 

kirysu, obojczyka, naramienników, karwaszy i w wyjątkowych 

przypadkach z wielofolgowych nabiodrków z nakolankami. 

 

 

 

Szyszak o półkolistym dzwonie, często z wysokim grzebieniem, 

uzupełniony był policzkami i folgowym nakarcznikiem. Z przodu 

szyszaka znajdował się daszek, przez który przebiegał ruchomy 

nosal, blokowany śrubą ,osłaniający twarz. 

Kirys składał się z napierśnika i naplecznika. Napierśnik miał w 

dolnej części od 3 do 5 folg, połączony był z naplecznikiem za 

pomocą pasków i sprzączek. Zbudowany z dwóch płyt obojczyk 

(przedniej i tylniej) miał z boków sprzączki do przypinania 

naramienników. Naramiennik zbudowany był z folgi górnej 

bezpośrednio stykającej się z obojczykiem, wymodelowanej 

płyty barkowej (typ starszy-szerokie skrzydło z tyłu i małe skrzydełka z przodu; typ 
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młodszy szerokie skrzydło z tyłu i z przodu) i przeważnie z sześciu folg 

ochraniających ramię. 

Obojczyk wkładano na wierzch kirysu, wielofolgowe naramienniki nie sięgały łokci, 

karwasze składały się z "łyżki" mającej kształt liścia ( w typie młodszym zaokrąglone) 

i jedno lub dwuczęściowej bransolety ( po stronie wewnętrznej ręki) karwasze (typ 

młodszy) -w centrum zdjęcia 

 

Zbroja husarska formę tą osiągnęła w latach 30 i 40-tych XVII w (czasy panowania 

Władysława IV). Charakteryzowała się dużą odpornością przy niewielkim ciężarze 

(kilkanaście kilogramów). Nadawała się idealnie do ulubionego sposobu wojowania 

Polaków tj. do szybkiego zniszczenia sił wroga poprzez szarżę, czy też odwrotnie, 

taktyka wykształcił taką a nie inną konstrukcję zbroi husarskiej.  

Korzystając z okazji należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że nie należy husarii 

utożsamiać z ciężką jazdą kopijniczą średniowiecznej Europy, gdzie waga zbroi 

przekraczała niejednokrotnie 40 kg. i która używała ciężkich koni.  

Ze względu na kształty niektórych elementów i sposób zdobienia wyróżnia się dwa 

okresy w historii klasycznej polskiej zbroi husarskiej: 

Typ starszy 1640-1675r. 

Charakterystycznym elementem wszystkich części składowych 

zbroi "typu starszego" jest biegnąca poprzez ich środek ość. 

Powodowała ona jak pisze Bocheński "większy ślizg broni 

przeciwnika zwłaszcza kłującej". Ość taka powoduje także 

usztywnienie każdego elementu i wzrost wytrzymałości na 

uderzenia(wgniecenia)  

Karwasze tak jak już wspomnieliśmy miały kształt liścia ostro 

zakończonego, a naramienniki małe skrzydełka z przodu kryjące 

pachę. 
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Dekorowanie tego typu zbroi husarskiej polegało na 

modelowaniu krawędzi folg kirysów i naramienników w formę 

zaokrąglonych zębów przy równoczesnym stosowaniu poprzez 

stęplowanie motywów kresek, kółek oraz punktów. Jednak 

najbardziej "widowiskowy" efekt zdobniczy uzyskiwano 

poprzez stosowanie mosiężnej blachy na różnego typu 

lamówki, guzy, rozety i medaliony. 

 

 

Najczęściej stosowanym był znak krzyża kawalerskiego, jako 

godło rycerskiego stanu, który umieszczano najczęściej po prawej 

heraldycznie stronie napierśnika. Krzyż ten zamknięty był 

przeważnie w kole, rzadziej w kwadracie. Po lewej natomiast 

stronie napierśnika, czyli na sercu, znajdował się mosiężny 

medalion przedstawiający Matkę Boską Niepokalanie Poczętą, 

czyli jej postać stojącą na półksiężycu w promienistej glorii. 

 

 

 

 

 

Typ młodszy 1675-1730r. 

W tym typie zbroi inną formę przyjęły naramienniki. Miały one kształty zaokrąglone 

i straciły środkowe ości i jak już wspominaliśmy skrzydełka chroniące pachy. 

Zaokrągleniu uległy karwasze, upodobniając się w ten sposób do karwaszy 

tureckich. 

 

Zachowały się mosiężne aplikacje, ale formy zdobienia uległy zmianie. Stosowane 

poprzednio motywy, nawiązujące do ornamentacji ludowej zastępowano motywami 
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charakterystycznymi dla późnego baroku tzn. motywem wici roślinnej, wstęgowej 

plecionki w stylu regencji, często z pozłoceniami itp. Napierśniki, naramienniki oraz 

policzki szyszaków zaopatrywane były w mosiężne odlewy w postaci maszkaronów 

nawiązujących do form renesansowych i manierystycznych. 

(naramiennik, obojczyk, karwasz - typ młodszy)  

 

(typ młodszy-szerokie skrzydło z przodu kryjące pachę)  

Krzyże kawalerskie pozbawione zostały surowej powagi, poprzez 

swobodne komponowanie ich, bez ujmowania w geometryczne 

ramy, a zamiast emblematów maryjnych pojawiły się znaki 

heraldyczne. Po roku 1713 pojawiły się emblematy Orderu Orła 

Białego, jak również czasami mosiężne wyobrażenia św. 

Jerzego, św. Michała czy św. Marcina , którzy byli patronami 

rycerskimi.  

 

 

(typ młodszy-kirys z herbem Radziwiłów  

 

W okresie tym występowały również zbroje łączące 

w sobie formy wcześniejsze z późniejszymi 

 

 

 

 

Literatura: 

Stara broń w polskich zbiorach-Zdzisław Żygulski KAW 1982r. 

Husaria Polska- Zdzisław Żygulski Jun. PAGINA 2000r. 
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ZBROJA - KARACENA  

Karacena- jest to zbroja miękka, będąca pancerzem w postaci kaftana z grubej skóry 

lub grubego płótna z przynitowanymi lub przyszywanymi do niego metalowymi 

łuskami. Pancerz ten znany był już w starożytności. W Polsce używano go do XV w. 

oraz od połowy XVII w. Interesujący nas okres to oczywiście wiek XVII i XVIII. 

 

Przyjmuje się że polska wersja karaceny europejskiej stanowi najbardziej oryginalny 

wytwór polskiej kultury sarmackiej XVII i XVIII w. Powstała na bazie dackich, 

sarmackich oraz scytyjskich wzorów. Nawiązuje również do późnoantycznych form 

zbroi rzymskich. Ze względu na swą kosztowność, dużą masę (do 25 kg), 

niefunkcjonalność był to pancerz noszony głównie przez starszyznę husarską 

i pancerną.  

 

Polska karacena wzorowana na "typowej" zbroi 

husarskiej, miała te same elementy składowe co ona, 

w postaci napierśnika (często z naplecznikiem), 

obojczyka, naramienników, oraz karwaszy, stosunkowo 

rzadko zaopatrywano ją w nabiodrki i osłony nóg. 

Luksusowe egzemplarze karacen miały również szyszak 

karacenowy, jednorodny formalnie i stylistycznie 

z pancerzem. 
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Karaceny polskie wykonywano ze skóry jeleniej albo 

łosiej. Do takiego podłoża przytwierdzano metalowe łuski, 

w zależności od wielkości jednym, dwoma lub trzema 

nitami każdą. Łuski były przeróżnych kształtów i grubości, 

płaskie, z ością przez środek, okrągławe, prostokątne 

zaokrąglone na dole. Zwykle ku dołowi format łusek się 

zwiększał. Układane szeregami rzędy górne zachodziły 

na dolne a łuski "mijały" się szeregami. 

 

 

Napierśnik karaceny łączył się z naplecznikiem na 

ramionach i z boków paskami i sprzączkami. W razie 

występowania samego napierśnika miał on "głębsze " 

boki a paski mocujące zbiegały się na plecach i były 

zamocowane do okrągłego umba. 

 

 

 

 

 

Dwuczęściowy obojczyk wykonany był jako 

"karacenowy" lub z jednolitej płyty. Często zdobiony był 

(jak i napierśnik) krzyżem kawalerskim. Naramienniki 

ozdabiane były maszkaronami tłoczonymi w mosiężnej 

lub miedzianej blasze. 

"Były to lwie paszcze, czasem wąsate, groteskowe 

twarze, z szeroko rozwartymi oczyma i paszczękami 

pełnymi zębów, zaczerpnięte ze zbroi renesansowych, 

rzeczywistych lub znanych z wyobrażeń plastycznych, 

bardziej zabawne niż groźne, zgodne z sarmackim smakiem i 

poczuciem humoru"  

Element zdobniczy w postaci maszkaronów występował 

również często na nabiodrkach. 

Literatura: 

Husaria Polska- Zdzisław Żygulski Jun. PAGINA 2000r. 
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SZABLA  

Jedną z nieodzownych broni husarza była szabla. I choć początki husarii sięgają 

czasów, gdy istniała jeszcze jazda kopijnicza w typie średniowiecznych rycerzy, 

używających prostych mieczów, husaria nigdy ich nie stosowała. Nie używała też 

nigdy późniejszej broni - powstałej na Zachodzie z przekształcenia tegoż miecza - 

rapierów. Dlaczego? Jak się okazuje, szabla cechuje się niespotykanymi wśród 

tamtych broni własnościami:  

"Gdy u miecza prostego silny rozmach uzyskać można tylko przez ciężar i długość 

głowni, u szabli daje się to uzyskać przez celowe rozmieszczenie ciężaru za pomocą 

odpowiedniego skrzywienia głowni. Szabla wschodnia, roboty dobrego mistrza, ma 

tak ukształtowaną krzywiznę, że w cięciu pokonywa z łatwością opór powietrza 

i zdolną jest przerąbać silną nawet zaporę, a mimo to w całości jest lekką i zwykle 

średniej długości (ok. 95cm wraz z rękojeścią). Natomiast długość przeciętna miecza 

zachodniego wynosi ok. 120cm, przy czym i ciężar jego jest znacznie większy. 

Rezultat zaś cięcia nie dorównuje nawet cięciu szabli przeciętnej dobroci. Przy tym, 

szabli lekko krzywej, starszego typu, można w starciu z łatwością użyć jako broni 

konnej do pchnięcia. Krzywizna szabli nie jest wytworem przypadku lub fantazji, lecz 

polega na wiekowych doświadczeniach i próbach" -Zygmunt Hartleb "Szabla polska" 

Była więc szabla bronią lekką, szybką i o wielkiej sile rażenia.  

Szabla przywędrowała do Europy ze Wschodu. Stamtąd też (za pośrednictwem 

tureckim, tatarskim i węgierskim) trafiła do Polski. I choć do tej pory używałem 

określenia "szabla", właściwsze byłoby użycie słowa "szable", bo mnogość 

i różnorodność ich odmian była bardzo wielka. W husarii, która istniała przecież 

prawie 3 stulecia, także używano różnych jej rodzajów. Były to jeszcze czasy, kiedy 

nie istniało centralne zaopatrywanie wojsk w jednolite mundury czy uzbrojenie. 

Każdy towarzysz wyposażał swój poczet w broń według własnego gustu, przekonań 

i zasobności kieszeni. Ale istniały pewne nurty, wpływające na to uzbrojenie, 

w ramach których można rozpatrywać zagadnienie szabli husarskiej. Tak więc 

z dużą dokładnością można stwierdzić, że pewne typy szabel dominowały wśród 

husarzy (jak i w całej jeździe polskiej) w różnych okresach.  

I tak dla czasów od Stefana Batorego (tzn. od 3-ciej ćwierci XVIw.) do ok. połowy 

XVIIw. typową dla husarii była szabla węgiersko-polska  
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Szabla ta, która przywędrowała do nas z Węgier, była bardzo dobrą bronią 

kawaleryjską. Broń ta pozwalała na nadzwyczaj silny rozmach przy cięciu, będąc 

jednocześnie do pchnięcia "wcale sposobna". Wojciech Zabłocki uważa węgierkę za 

typową broń do stosowania uderzeń przełamujących (maczugowych) przy cięciach 

najczęściej zamachowych z ramienia i rzadziej łukowych z ramienia. Jakkolwiek 

dobrą bronią nie byłaby węgierka, powstała od niej broń lepsza.  

A była nią tzw. szabla husarska 

 

Szabla ta będąc już całkowicie ukształtowana ok. połowy XVIIw., wyparła swą 

poprzedniczkę. Ale i nie ma czego żałować. Była to bowiem najlepsza szabla jaka 

powstała w dziejach człowieka. Powstała ona w Polsce i tylko tu była masowo 

stosowana. I choć na jej formę miała wpływ tak wschodnia jak i zachodnia broń biała, 

była to szabla jedyna w swoim rodzaju. Doskonała w walce kawaleryjskiej, idealna do 

walki pieszej, miała wybitne cechy użytkowe. Husaria używała jej do końca swojego 

istnienia. 
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Ale jak już wspomniano, różnorodność szabel była bardzo duża. Wspomnieć tu więc 

można i o innej polskiej szabli - szczególnie szeroko rozpowszechnionej wśród "braci 

szlacheckiej" a mianowicie o karabeli.  

 

Mimo, że do niedawna uważano ją za broń wyłącznie paradną, to m.in. dzięki 

badaniom Wojciecha Zabłockiego obalono te poglądy. Okazuje się więc, że tzw. 

karabele bojowe miały dobre własności użytkowe. Nadawały się one znakomicie do 

cięć łukowych przeciąganych (krajanych) z ramienia lub nadgarstka, przy 

częściowym usztywnieniu stawu łokciowego. Cięcia ta są szeroko stosowane 

w walce konnej i pieszej a można je wykonywać tylko wysokiej klasy szablami typu 

wschodniego lub polską szablą wojskową.  

Na końcu warto także dodać kiedy husarze sięgali po tą broń. Otóż husarz dobywał 

szabli w określonym momencie bitwy. Do pierwszego, przełamującego uderzenia 

używał kopii, lecz po jej skruszeniu, chwytał się za inną broń (koncerz, pałasz, szablę 

właśnie, czy - choć najrzadziej - obuszek czy nadziak). Była więc szabla jednym 

z kilku możliwych do użycia rodzajów broni. To, czy i jak często husarz zdawał się 

właśnie na nią zależało w dużym stopniu od niego samego, od sprawności z jaką nią 

władał ale też od konkretnych sytuacji (np. w walce z opancerzonym przeciwnikiem 

lepsze jest pchnięcie pałaszem czy koncerzem niż cięcie szablą, ale do 

"przejechania" po wrogiej kawalerii, do wejścia we wraże ugrupowanie bez wiązania 

się walką pierwszego szeregu, w tłoku czy zamieszaniu bitewnym korzystniejsze jest 

używanie właśnie szabli).  
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